
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রিরিওনাল ম্যাননিাি 

বাাংলানেশ হাউস রবরডাং ফাইনান্স কন্ পানিশন (রবএইচরবএফরস) 

রিরিওনাল অরফস, িামালপুি 

 

এবাং 
 

মহাব্যবস্থা্ক (পূব পাঞ্চল) 

বাাংলানেশ হাউস রবরডাং ফাইনান্স কন্ পানিশন (রবএইচরবএফরস) 
- এি মনে 

 

বারষ পক কম পসম্পােন চুরি 

 

 

 

 

 

জুলাই ১, ২০২০-জুন ৩০, ২০২১ 

  



 

 

 

 

সূরচ্ত্র 

 

 

   পৃষ্ঠা নম্বি 

উ্ক্রমরিকা 

 

:  ৩ 

কম পসম্পােননি সারব পক রচত্র 

 

:  ৪ 

সসকশন ১ : রূ্কল্প (Vision), অরিলক্ষ্য (Mission), 

সকৌশলগত উনেশ্যসমূহ এবাং কার্ পাবরল 

৫ 

সসকশন ২ : রবরিন্ন কার্ পক্রনমি চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব 

(Outcome/Impact) 

৬ 

সসকশন ৩ : সকৌশলগত উনেশ্য, অগ্রারিকাি, কার্ পক্রম, কম পসম্পােন 

সূচক এবাং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ 

৭ 

সাংনর্ািনী ১ : শব্দসাংনক্ষ্্ (Acronyms) ১১ 

সাংনর্ািনী ২ : কম পসম্পােন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকািী কার্ পালয় সমূহ 

এবাং ্রিমা্ ্দ্ধরত 

১২ 

সাংনর্ািনী ৩ : কম পসম্পােন লক্ষ্যমাত্রা অিপননি সক্ষ্নত্র মাঠ ্র্ পানয়ি 

অন্যান্য কার্ পালনয়ি রনকট সুরনরের্ষ্প চারহো 

  

১৩ 

 
 



 

উ্ক্রমরিকা (Preamble) 

 

বাাংলানেশ হাউস রবরডাং ফাইনান্স কন্ পানিশন এি প্রারতষ্ঠারনক েক্ষ্তা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা ও িবাবরেরহতা সিািোি কিা, সুশাসন 

সাংহতকিি এবাং সম্পনেি র্থার্থ ব্যবহাি এবাং মােনম রূ্কল্প ২০২১, সটকসই উন্নয়ন অরির্ষ্ (SDG), সপ্তম/অর্ষ্ম ্ঞ্চ 

বারষ পক ্রিকল্পনা, মন্ত্রিালয়/রবিাগ কর্তপক প্রিীত নীরতমালা, সিকানিি সকৌশলগত ও সমনয় সমনয় স ারষত কম পসূরচ র্থার্থ 

বাস্তবায়ননি মােনম সবাি িন্য আবাসন রনরিতকিনিি লনক্ষ্য- 

 

 

 

রিরিওনাল ম্যাননিাি 

বাাংলানেশ হাউস রবরডাং ফাইনান্স কন্ পানিশন (রবএইচরবএফরস) 

রিরিওনাল অরফস, িামালপুি 

 

 

এবাং 
 

মহাব্যবস্থা্ক (পূব পাঞ্চল) 

বাাংলানেশ হাউস রবরডাং ফাইনান্স কন্ পানিশন (রবএইচরবএফরস) 
- এি মনে 

 

২০২০ সানলি জুন মানসি 25 তারিনে এই বারষ পক কম পসম্পােন চুরি স্বাক্ষ্রিত হল। 

 

 

এই চুরিনত স্বাক্ষ্িকািী উিয়্ক্ষ্ রনম্নরলরেত রবষয়সমূনহ সম্মত হনলন : 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

বাাংলানেশ হাউস রবরডাং ফাইনান্স কন্ পানিশন (রবএইচরবএফরস) এি কম পসম্পােননি সারব পক রচত্র 

(Overview of the Performance of the Bangladesh House Building Finance 

Corporation (BHBFC) 

 

সাম্প্ররতক  অিপন, চযানলঞ্জ এবাং িরবষ্যৎ ্রিকল্পনা 

 

● সাম্প্ররতক বছিসমূনহি (৩ বছি) প্রিান অিপনসমূহ 

 

রিরিওনাল অরফস, িামালপুি রবগত ০৩ (রতন) বছনি 27.18 সকাটি টাকা ঋি মঞ্জুিী এবাং 22.93 সকাটি টাকা রবতিি 

কনিনছ। ঋি রবতিনিি ্াশা্ারশ রবগত ০৩ (রতন) বছনি 12.36 সকাটি টাকা ঋি আোয় কিা সম্ভব হনয়নছ। ২০১৭-২০১৮ 

অথ পবছনি সেরিকৃত ঋি আোনয়ি ্রিমাি রছল 0.4 সকাটি টাকা। ২০১৯-২০২০ অথ পবছনি সেরিকৃত ঋি রবতিনিি ্রিমাি 

োরড়নয়নছ 0.43 সকাটি টাকা। ২০১৭-২০১৮ অথ পবছনিি শুরুনত মামলাি সাংখ্যা রছল 50টি। ২০১৯-২০২০ অথ পবছি সশনষ 

মামলাি সাংখ্যা োরড়নয়নছ 40টি। রবগত ০৩ (রতন) বছনি রিরিওনাল অরফস, িামালপুি  1.75 সকাটি টাকা কিপূব প মুনাফা  

অিপন কনিনছ । 

 

● সমস্যা এবাং চযানলঞ্জসমূহ   

তহরবল স্বল্পতা কন্ পানিশননি অন্যতম সমস্যা। ঋনিি ব্যা্ক চারহোি রব্িীনত তহরবনলি সর্াগান সীরমত হওয়ায় ঋি প্রোন 

কার্ পক্রম ব্যাহৃত হনচ্ছ। চারহো এবাং সর্াগাননি মনে ব্যা্ক ্াথ পকয থাকায় নতুন প্রকল্প গ্রহি কিনত সমস্যা হনচ্ছ। অরফস 

ব্যবস্থা্নায় আধুরনক প্রযুরিি প্রনয়াগ এবাং র্থার্থ প্রযুরি জ্ঞান সম্পন্ন েক্ষ্ িনবল গনড় সতালা কন্ পানিশননি একটি চযানলঞ্জ।  

 

● িরবষ্যৎ ্রিকল্পনা 

রিরিওনাল অরফস, িামালপুি এি ঋনিি রস্থরত বৃরদ্ধ কিা, সারব পক কার্ পক্রমনক আনিা গরতশীল কিা, গ্রামীি এলাকায় বহুতল 

রবরশর্ষ্ সছাট/স্বল্পায়তননি আবাসন ইউরনট ততিীনত ঋি সহায়তা প্রোন, আওতািীন অরফসসমূনহি কার্ পক্রম অনটানমশন ও 

অনলাইন রিরিক কিা।  

 

২০২০-২০২১ অথ পবছনিি সম্ভাব্য প্রিান অিপনসমূহ 

● সিকারি সহায়তায় তহরবল স্বল্পতা সমাকানবলা কিাি মােনম 14 সকাটি টাকা ঋি রবতিনিি লক্ষ্যমাত্রা অিপন।  

● ঋনিি রস্থরত এবাং আোয় হাি বৃরদ্ধকিি, সেরিকৃত ঋনিি ্রিমাি ও হাি হ্রাসকিি, মামলা-সমাকেমা ও অরিট আ্রি 

রনষ্পরি ; 

● তথ্য প্রযুরি ও অন্যান্য রবষনয় প্ররশক্ষ্ি গ্রহি ; 

● গ্রামীি আবারসক প্রকনল্পি মােনম  উ্নিলা ও সগ্রাথ সসন্টানি ্ল্লী আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন কিা। 

● পূব পবতী অথ পবছনিি সচনয় আনয়ি ্রিমাি বৃরদ্ধ। 

 

*২০১৯-২০ অথ পবছনিি উ্স্থার্ত তথ্যারে মাচ প-২০২০ ্র্ পন্ত অিপননি রিরিনত সামরয়ক। 

  



 

সসকশন - ১ 

রূ্কল্প (Vision), অরিলক্ষ্য (Mission), সকৌশলগত উনেশ্যসমূহ 

( Strategic Objectives) এবাং কার্ পাবরল ( Functions) 

 

 ১.১   রূ্কল্প : 

রনম্ন, রনম্নমেরবি ও মেরবি মানুনষি আবারসক সমস্যা সমািাননি মােনম িীবন মান ঊন্নয়ন। 

 

 ১.২   অরিলক্ষ্য : 

 রনম্ন, রনম্নমেরবি ও মেরবি মানুনষি আবারসক সমস্যা সমািান কনল্প আরথ পক সহায়তা প্রোন । 

 

১.৩   সকৌশলগত উনেশ্যসমূহ : 

     ১.৩.১   েফতি/ সাংস্থাি সকৌশলগত উনেশ্যসমূহ 

১. গৃহ রনম পাি ঋি প্রোননি মােনম আবাসন সমস্যা সমািান; 

২.  কন্ পানিশননি কার্ পক্রম রিরিটালাইনিশন, রনিা্িা রনরিতকিি ও 

গ্রাহকনসবাি মান ঊন্নয়ন ; 

৩. কন্ পানিশননি আরথ পক রিরি ও শাংেলা সুদৃঢ়কিি। 

 

১.৩.২   আবরশ্যক সকৌশলগত উনেশ্যসমূহ 

১. োপ্তরিক কম পকানে স্বচ্ছতা বৃরদ্ধ ও িবাবরেরহতা রনরিতকিি; 

২. কম পসম্পােনন গরতশীলতা আনয়ন ও সসবাি মান বৃরদ্ধ; 

৩. আরথ পক ও সম্পে ব্যবস্থা্নাি উন্নয়ন। 

 

১.৪   কার্ পাবরল : 

১. আবারসক সমস্যা সমািাননি রনরমি গৃহ রনম পাি ঋি প্রোন: 

২. চুরি অনুর্ায়ী ঋি আোয়; 

৩. ই-নরথ বাস্তবায়ন, শাো অনটানমশন ও আধুরনক প্রযুরিি প্রনয়াগ তথা রিরিটালাইনিশন; 

৪. ঋি প্রোননি রনরমি গৃহীত মট পনগি েরলনলি সঠিকতা রনি পনয় ভূরম সিকি প ও েরলল্ত্র র্াচাই-বাচাইকিি; 

৫. ঋি আোয় ও অন্যান্য রবষনয় চলমান মামলা রনষ্পরিনত প্রনয়ািনীয় ্েনক্ষ্্ গ্রহি; 

৬. সেি েফতনিি রসদ্ধান্ত/রননে পশনা সমূহ র্থাসমনয় বাস্তবায়ন রনরিত কিি। 

   



 

সসকশন – ২ 

 

 

রবরিন্ন কার্ পক্রনমি চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব (Outcome/Impact) 

 

চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রিাব 

(Outcome/ 

Impact) 

কম পসম্পােন সূচকসমূহ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত অিপন 

২০১৮-১৯ 

প্রকৃত অিপন 

২০১৯-২০* 

লক্ষ্যমাত্রা 

২০২০-২১ 

প্রনক্ষ্্ন রনি পারিত লক্ষ্যমাত্রা 

অিপননি সক্ষ্নত্র 

সর্ৌথিানব োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

মন্ত্রিালয়/রবিাগ/সাংস্থাস

মূনহি নাম 

উ্ািসূত্র 

(Source of 

Data) 
২০২১-২২ 

২০২২-

২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

[১] রনম্ন, রনম্নমেরবি ও 

মেরবি সেরিি আবারসক 

সমস্যাি সমািান 

[১.১] রনরম পত আবারসক 

ইউরননটি সাংখ্যা বৃরদ্ধি 

হাি 

% 38.83 11.30 15 18 20 

রবএইচরবএফরস সেি 

েফতি, ঋি রবিাগ এবাং 

সাংরির্ষ্ মাঠ কার্ পালয় 

সাংরির্ষ্ মাঠ কার্ পালনয়ি  

মারসক, তত্রমারসক ও 

বারষ পক প্ররতনবেন এবাং 

সেি েফতি, ঋি রবিানগ  

প্রমািক রহসানব িরক্ষ্ত 

কাগি্ত্র। 

[২] ঋনিি মান উন্নয়ন 
[২.১] সেিীকৃত ঋি হনত 

নগে আোনয়ি হাি 
% 42.37 13.85 100 100 100 

রবএইচরবএফরস সেি 

েফি আোয় রবিাগ এবাং 

সাংরির্ষ্ মাঠ কার্ পালয় 

সাংরির্ষ্ মাঠ কার্ পালনয়ি 

মারসক, তত্রমারসক ও 

বারষ পক প্ররতনবেন এবাং 

সেি েফতি আোয় 

রবিানগ প্রমািক রহসানব 

িরক্ষ্ত কাগি্ত্র। 

 

* ২০১৯-২০ অথ পবছনিি অিপন মাচ প-২০২০ ্র্ পন্ত অিপননি রিরিনত সামরয়ক  



 

সসকশন-৩ 

সকৌশলগত উনেশ্য, অগ্রারিকাি, কার্ পক্রম, কম পসম্পােন সূচক এবাং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ 

সকৌশলগত 

উনেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত  

উনেনশ্যি মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ পক্রম 

(Activities) 

কম পসম্পােন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম প- 

সম্পােন 

সূচনকি মান 

(Weight 

of PI) 

প্রকৃত অিপন 

লক্ষ্যমাত্রা/রনি পায়ক ২০২০-২০২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-

2021) 

প্রনক্ষ্্ি 

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রনক্ষ্্ি 

 

(Projection) 

২০২২-২৩  

২০১৮- 

১৯ 

২০১৯- 

২০* 

অসািািি 

(Excellent) 

অরত উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

 

চলরত মান 

(Fair) 

 

চলরত মাননি 

রননম্ন 

(Poor) 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

েপ্তি/সাংস্থাি সকৌশলগত উনেশ্যসমূহ 

[১] গৃহ রনম পাি 

ঋি প্রোননি 

মােনম আবাসন 

সমস্যা সমািান 

২০ 

[১.১] ঢাকা ও 

চট্টগ্রাম মহানগি 

এলাকা ও সেনশি 

অন্যান্য স্ৌি 

এলাকা এবাং সগ্রাথ 

সসন্টানি ঋি রবতিি 

[১.১.১] মহানগি 

এলাকায় রবতিিকৃত 

ঋি 

সকাটি  

টাকায় 
 0 0 0     0 0 

[১.১.২] সেনশি 

অন্যান্য এলাকায় 

রবতিিকৃত ঋি 

সকাটি  

টাকায় 
১৩ 6.8 10.1 14 12.50 12 11.50 11 16 17 

[১.২] সিকারি 

কম পচািীনেি গৃহ 

রনম পাি ঋি রবতিি 

[১.২.১]  সিকারি 

কম পচািীনেি 

রবতিিকৃত গৃহ রনম পাি 

ঋি  

সকাটি  

টাকায় 
৩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[১.৩] নািীি 

ক্ষ্মতায়নন গৃহ 

রনম পাি ঋি সহায়তা 

প্রোন 

[১.৩.১] রবতিকৃত 

ঋনিি হাি 
% ২ 0 40 25 23 21 19 17 40 50 

[১.৪] মুরিববষ প 

উ্লনক্ষ্য রিনিা 

ইকুইটিনত গৃহ 

রনম পাি ঋি প্রোন 

[১.৪.১] রিনিা 

ইকুইটিনত ঋি রবতিি 
সকাটি টাকায় ২ 0 0 0.6 0.50 0.40 0.30 0.20 0.80 0.9 

[২] কন্ পানিশননি 

কার্ পক্রম 

রিরিটালাইনিশন, 

রনিা্িা রনরিতিি  

ও গ্রাহকনসবাি 

মান ঊন্নয়ন 

১০ 

[২.১] অরফস 

ব্যবস্থা্না 

      অনটানমশন  

[২.১.১] 

অনটানমশনকৃত 

কাি** 

 

% ৭ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

[২.২] CCTV 

স্থা্ননি মােনম 

রনিা্িা 

রনরিতকিি 

[২.২.১] CCTV 

স্থা্নকৃত অরফনসি 

সাংখ্যা 

সাংখ্যা ৩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[৩] 

কন্ পানিশননি আরথ পক 

রিরি ও শাংেলা 

সুদৃঢ়কিি 

৪৫ 

 
[৩.১] ঋি আোয় 

[৩.১.১] অনেরিকৃত 

ঋি  হনত নগে 

আোনয়ি হাি 

% ২০ 114.02 80.47 100 93 83 80 70 100 100 

[৩.১.২] সেরিকৃত ঋি 

হনত নগে আোনয়ি 

হাি 

% ১৫ 30.82 11.11 100 75 55 30 20 100 100 

[৩.১.৩] অথ প ঋি ও 

সিলা িি আোলনত  

মামলা রনষ্পরিি হাি 

% ১০ 33.33 5.56 100 70 40 10 7 100 100 

* ২০১৯-২০ অথ পবছনিি অিপন মাচ প-২০২০ ্র্ পণ্ত অিপননি রিরিনত সামরয়ক। ** অরফনসি অনটানমশনসম্পন্ন কািসমূহ চালু/কার্কি িাো। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

সকৌশলগত উনেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উনেনশ্যি মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objectiv

es) 

কার্ পক্রম 

(Activities) 

কম পসম্পােন সুচক 

(Performance 

Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কম পসম্পােন সূচনকি 

মান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicator) 

লক্ষ্যমাত্রাি মান  ২০২০-২১ 

 

অসািািি 

(Excellent) 

অরত 

উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Goo

d) 

চলরত মান 

(Fair) 

চলরতমাননি 

রননম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] োপ্তরিক কম পকানে 

স্বচ্ছতা বৃরদ্ধ ও 

িবাবরেরহ রনরিতকিি 

১১ 

  [১.১] বারষ পক কম পসম্পােন চুরি 

(এর্এ) বাস্তবায়ন। 

[১.১.১] এর্এ’ি সকল তত্রমারসক 

প্ররতনবেন ওনয়বসাইনট প্রকারশত 
সাংখ্যা ২ ৪ - - - - 

[১.১.২] এর্এ টিনমি মারসক 

সিা অনুরষ্ঠত 
সাংখ্যা ১ ১২ ১১ - - - 

   [১.২] শুদ্ধাচাি/উিম চচ পাি রবষনয় 

অাংশীিননেি সনে মতরবরনময়  
[১.২.১] মতরবরনময় সিা অনুরষ্ঠত সাংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৩] অরিনর্াগ প্ররতকাি ব্যবস্থা 

রবষনয়  সসবাগ্রহীতা /অাংশীিননেি 

অবরহতকিি 

[১.৩.১]অবরহতকিি সিা 

আনয়ারিত 
সাংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৪] সসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত রবষনয়  

সসবাগ্রহীতানেি অবরহতকিি  

[১.৪.১]অবরহতকিি সিা 

আনয়ারিত   
         সাংখ্যা ২ ৪ ৩ ২  - 

[১.৫] তথ্য বাতায়ন হালনাগাে 

সাংক্রান্ত তত্রমারসক প্ররতনবেন উর্ধ্পতন 

কর্তপ্ নক্ষ্ি রনকট সপ্রিি 

    [১.৫.১]  তত্রমারসক প্ররতনবেন 

সপ্ররিত 
        সাংখ্যা  ২ ৪ ৩    

 [২] কম পসম্পােনন 

গরতশীলতা আনয়ন ও 

সসবাি মান বৃরদ্ধ 

৮ 

[২.১]ই-নরথ বাস্তবায়ন 
[২.১.১] ই-নরথনত সনাট 

রনষ্পরিকৃত  
% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[২.২] উদ্ভাবনী /ক্ষুদ্র উন্নয়ন উনযাগ 

বাস্তবায়ন 

[২.২.১] নূনতম একটি উদ্ভাবনী 

/ক্ষুদ্র উন্নয়ন উনযাগ চালুকৃত 
সাংখ্যা ২ ১৫-২-২১ 

১৫-৩-

২১- 
১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১ - 

[২.৩] কম পচািীনেি প্ররশক্ষ্ি প্রোন 

[২.৩.১] প্রনতযক  কম পচারিি িন্য 

প্ররশক্ষ্ি আনয়ারিত 
িন ন্টা ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০ - 

[২.৩.২] ১০ম সগ্রি ও তদুর্ধ্প 

প্রনতযক কম পচািীনক এর্এ রবষনয়  

প্রেি প্ররশক্ষ্ি 

িন ন্টা ১ ৫ ৪ - - - 

[২.৪] এর্এ বাস্তবায়নন প্রননােনা 

প্রোন 

[২.৪.১] নুযনতম একটি 

আওতািীন েপ্তি/ একিন 

কম পচািীনক এর্এ বাস্তবায়ননি 

িন্য প্রননােনা প্রোনকৃত 

সাংখ্যা ১ ১ - - - - 

[৩] আরথ পক ও সম্পে 

ব্যবস্থা্নাি উন্নয়ন 
৬ 

 

[৩.১] বারষ পক ক্রয় ্রিকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

 

[৩.১.১] ক্রয় ্রিকল্পনা অনুর্ায়ী 

ক্রয় সম্পারেত 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.২] বারষ পক উন্নয়ন কম পসূরচ 

(এরির্)/বানিট বাস্তবায়ন 

[৩.২.১] বারষ পক উন্নয়ন কম পসূরচ 

(এরির্) /বানিট বাস্তবারয়ত 
% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.৩] অরিট আ্রি রনষ্পরি 

কার্ পক্রনমি উন্নয়ন 

[৩.৩.১] অরিট আ্রি 

রনষ্পরিকৃত 
% ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

[৩.৪] হালনাগােকৃত স্থাবি ও 

অস্থাবি সম্পরিি তারলকা উি পতন 

অরফনস সপ্রিি 

[৩.৪.১] হালনাগােকৃত স্থাবি ও 

অস্থাবি সম্পরিি তারলকা উি পতন 

অরফনস সপ্ররিত 

তারিে ১ ১৫-১২-২০ 
১৪-০১-

২১ 
১৫-২-২১ - - 

 

 

 

 

 

 

মাঠ ্র্ পানয়ি আবরশ্যক সকৌশলগত উনেশ্যসমূহ ২০২০-২১ (প্রস্তারবত) 



 

  



 

সাংনর্ািনী-১ 

 

শব্দসংক্ষেপ (Acronyms) 

 

 
বিএইচবিএফবি - িাাংলাদেশ হাউি বিবডাং ফাইনান্স কদ্পাদেশন 

(BHBFC) - (Bangladesh House Building Finance Corporation) 

 

ব্আই  - ্ােফেদেন্স ইবিদকটে 

(PI)  - (Performance Indicator) 

 

ডাবিউব্আই - ওদেট অি ্ােফেদেন্স ইবিদকটে 

(WPI)  - (Weight of Performance Indicator) 

 

এিআইব্ - স্মল ইম্প্রুভদেন্ট প্রদেক্ট  

( SIP)  - (Small Improvement Project) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

সাংনর্ািনী-২: কম পসম্পােন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকািী মন্ত্রিালয়/রবিাগ/সাংস্থা এবাং ্রিমা্ ্দ্ধরত-এি রববিি 
 

কার্ পক্রম কম পসম্পােন সূচক রববিি বাস্তবায়নকািী ইউরনট 
্রিমা্ ্দ্ধরত এবাং 

উ্ািসূত্র 
সািািি মন্তব্য 

[১.১] ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগি এলাকা 

ও সেনশি অন্যান্য স্ৌি এলাকা এবাং 

সগ্রাথ সসন্টানি    ঋি রবতিি 

[১.১.১] মহানগনি 

রবতিিকৃত ঋি 

২০২০-২১ অথ পবছনি 0 সকাটি টাকা ঋি 

রবতিি কিা 
   

[১.১.২] স্ৌি এলাকা ও 

সগ্রাথ সসন্টানি  রবতিিকৃত 

ঋি 

২০২০-২১ অথ পবছনি 14 সকাটি টাকা ঋি 

রবতিি কিা। 
রিরিওনাল অরফস, িামালপুি 

ঋি রবিানগি 

প্ররতনবেন 
 

[১.২] সিকারি কম পচািীনেি গৃহ রনম পাি 

ঋি রবতিি 

[১.২.১]  সিকারি 

কম পচািীনেি রবতিিকৃত গৃহ 

রনম পাি ঋি  

২০২০-২১ অথ পবছনি সিকারি কম পচািীনেি 

0 সকাটি টাকা ঋি রবতিি কিা 
রিরিওনাল অরফস, িামালপুি 

ঋি রবিানগি 

প্ররতনবেন 
 

[১.৩] নািীি ক্ষ্মতায়নন গৃহ রনম পাি ঋি 

সহায়তা প্রোন 

[১.৩.১] রবতিকৃত ঋনিি 

হাি 

২০২০-২১ অথ পবছনি নািী িননগাষ্ঠীনক 

25 শতাাংনশ উন্নীত কিা  
রিরিওনাল অরফস, িামালপুি 

ঋি রবিানগি 

প্ররতনবেন 
 

[১.৪] মুরিববষ প উ্লনক্ষ্য রিনিা 

ইকুইটিনত গৃহ রনম পাি ঋি প্রোন 

[১.৪.১] রিনিা ইকুইটিনত 

ঋি রবতিি 

২০২০-২১ অথ প বছনি মুরিববষ প উ্লনক্ষ্য 

0.60 সকাটি টাকা ঋি রবতিি 
রিরিওনাল অরফস, িামালপুি 

ঋি রবিানগি 

প্ররতনবেন 
 

[২.১] অরফস ব্যবস্থা্না 

    অনটানমশন  

[২.১.১] অনটানমশনকৃত 

কাি 

অরফনসি অনটানমশন সম্পন্ন কািসমুহ 

১০০% চালু  িাো। 
রিরিওনাল অরফস, িামালপুি 

করম্পউটাি ও তথ্য 

রবিানগি প্ররতনবেন 
 

[২.২] CCTV স্থা্ননি মােনম 

রনিা্িা রনরিতকিি 

[২.২.১] CCTV 

স্থা্নকৃত অরফনসি সাংখ্যা 
0 টি CCTV স্থা্ন কিা  রিরিওনাল অরফস, িামালপুি 

আইরসটি 

(রসনেম/অ্ানিশন) 

রবিানগি প্ররতনবেন 

 

[৩.১] ঋি আোয় 

[৩.১.১] অনেরিকৃত ঋি 

হনত নগে আোনয়ি হাি 

২০২০-২১ অথ পবছনি অনেরিকৃত ঋি 

আোনয়ি হাি ১০০ শতাাংনশ উন্নীত কিা 
রিরিওনাল অরফস, িামালপুি 

আোয় রবিানগি 

প্ররতনবেন 
 

[৩.১.২] সেরিকৃত ঋি হনত 

নগে আোনয়ি হাি 

২০২০-২১ অথ পবছনি সেরিকৃত ঋি 

আোনয়ি হাি ১০০ শতাাংনশ উন্নীত কিা 
রিরিওনাল অরফস, িামালপুি 

আোয় রবিানগি 

প্ররতনবেন 
 

[৩.১.৩] অথ প ঋি ও সিলা 

িি  

     আোলনত মামলা 

রনষ্পরিি হাি 

কন্ পানিশননি সকল অথ পঋি ও সিলা 

িি আোলনতি মামলা রনস্পরিি হাি 

১০০ শতাাংনশ উন্নীত কিা 

রিরিওনাল অরফস, িামালপুি 
আইন রবিানগি 

প্ররতনবেন 
 

 

 

 

  



 

সাংনর্ািনী-৩:  

কম পসম্পােন লক্ষ্যমাত্রা অিপননি সক্ষ্নত্র মাঠ ্র্ পানয়ি অন্যান্য কার্ পালনয়ি রনকট সুরনরে পর্ষ্ চারহোাঃ   

প্ররতষ্ঠাননি নাম সাংরির্ষ্ কার্ পক্রম কম পসম্পােন সূচক 
উি প্ররতষ্ঠাননি রনকট 

চারহো/প্রতযাশা 

চারহো/ 

প্রতযাশাি সর্ৌরিকতা 

প্রতযাশা পূিি না হনল সম্ভাব্য 

প্রিাব 

১। ঋি রবিাগ, সেি েফতি ঋি রবতিি ও মঞ্জুিী টানগ পট রনি পািি 

র্থা সমনয় ঋি মঞ্জুিী ও 

রবতিনিি িন্য টানগ পট 

রনি পািি কিা 

ঋি মঞ্জুি ও রবতিনিি বানিট 

বিাে ঋি রবিাগ, সেি 

েফতি কর্তপক রনয়রন্ত্রত 

্র্ পাপ্ত বানিট বিাে না হনল 

ঋি রবতিি ব্যাহত হনব। 

২। রহসাব ও অথ প রবিাগ, সেি 

েফতি 

তহরবল তহরবল সিবিাহ ঋি রবতিনিি িন্য র্থা 

সমনয় তহরবল সিবিাহ কিা 

তহরবল ব্যবস্থা্না রহসাব ও 

অথ প রবিাগ, সেি েফতি 

কর্তপক রনয়রন্ত্রত। 

সময় মত তহরবল সিবিাহ না 

হনল ঋি রবতিি ব্যাহত হনব। 

৩। প্রশাসন রবিাগ, সেি 

েফতি 

োপ্তরিক কানিি িন্য সলাকবল 

সিবিাহ। মানব সম্পনেি সুষু্ঠ 

ব্যবস্থা্না। 

কম পকতপা/ কম পচািী ্োয়ন র্থাসমনয় অরফনসি 

সাাংগঠরনক সলাকবল 

কাঠানমা অনুর্ায়ী ও চারহো 

মারফক সলাকবল সিবিাহ 

কিা। 

কম পচািী রননয়াগ ও ্োয়ন 

প্রশাসন রবিাগ, সেি েফতি 

কর্তপক রনয়রন্ত্রত। 

প্রনয়ািনীয় সলাকবল  াটরতি 

কািনি সারব পক কার্ পক্রম ব্যহত 

হনব। 

৪। করম্পউটাি ও তথ্য রবিাগ, 

সেি েফতি 

সলান ম্যাননিনমন্ট ও অরফস 

অনটানমশনসহ রিরিটালাইনিশন 

িাটানবইি সাংিক্ষ্ি এবাং করম্পউটাি 

ও সটকননালরি সিবিাহ 

র্থা সমনয় ঋি রহসাবায়ন 

এবাং অনটানমশননি িন্য 

প্রনয়ািনীয় করম্পউটাি 

সিবিাহ 

করম্পউটাি সাংক্রান্ত র্াবতীয় 

কার্ পারে করম্পউটাি ও তথ্য 

রবিাগ, সেি েফতি কর্তপক 

রনয়রন্ত্রত। 

র্থা সমনয় প্রতযাশা পূিি না 

হনল ঋি রহসাব সুষু্ঠ িানব 

সাংিক্ষ্ি হনব না এবাং অরফস 

অনটানমশনন ব্যাহত হনব। 

৫। উ্নিলা/ সিলা রনবন্ধন 

কার্ পালয় 

এনইরস প্রোন,  েরলল্ত্র 

র্াচাইকিি ও সিনহন েরলল রনবন্ধন 

এনইরস প্রোনকৃত, েরলল র্াচাইকৃত 

এবাং সিনহন সম্পারেত 

দ্রম্নত ও রনর্ভ পলএনইরস 

প্রোন,েরলল্ত্রারেি র্াচাই ও 

সিনহন সম্পােন কিা 

এনইরস প্রোন, েরলল্নত্রি 

র্াচাই ও সিনহন সম্পােন 

রনবন্ধন কার্ পালনয়ি 

এেরতয়ািভূি 

সময়মত র্াচাই ও সিনহন 

রনবন্ধন না হনল ঋি রবতিি 

ব্যাহত হনব।  

৬। অথ প ঋি ও সিলা িি 

আোলত 

অথ প ঋি ও সিলা িি আোলনতি 

মামলা রনষ্পরিকিি 

অথ প ঋি ও সিলা িি আোলনতি 

মামলা রনস্পরিকৃত 

স্বল্পতম/নূযনতম সমনয় 

মামলা রনষ্পরিকিি 

োনয়িকৃত মামলা রনষ্পরিকিি 

আোলনতি এেরতয়াির্ভি 

মামলা রনষ্পরিনত রবলম্ব হনল 

ঋি আোয় ব্যাহত হনব।  

৭। সসানালী ব্যাাংক রল. ঋি রহসব হালনাগাে ও রহসাব 

সমারপ্তকিি 

ঋি রহসাব হালনাগাে ও রহসাব 

সমাপ্তকৃত 

ব্যাাংক হনত র্থাসমনয় গ্রহীতা 

কর্তপক িমাি রহসাব  

সমনমাসহ সপ্রিি কিা 

মাঠ্র্ পানয়ি ঋি রবতিি ও 

আোয় সাংক্রামত্ম রহসাব 

সসানালী ব্যাাংক রল. এ 

্রিচারলত হয় 

সময়মত ঋি রবতিি ও 

আোয় সাংক্রামত্ম তথ্য না 

স্নল ঋি গ্রহীতানেি আরথ পক 

রববিিী তথা শাোি রহসাব 

সমারপ্ত ব্যাহত হনব 

 

 


